طلب إصدار حوالة مصرفية تحت الطلب/شيك مصرفي مصدق
)APPLICATION FOR Demand Draft(DD)/Manager’s Cheque(MC
التاريخ

Date

إصدار شيك مصرفي مصدق
رقم الحساب

Issue a Manager’s Cheque
Account Number

Issue a Demand Draft

إصدار أمر حوالة مصرفية تحت الطلب

اسم الحساب

اطلب/نطلب من سيادتكم إصدار دفعة حوالة مصرفية تحت الطلب/شيك
ً
وفقا للبيانات التالية و ذلك بالخصم من
مصرفي مصدق /تحويل بالبريد
حسابي/حسابنا المذكور أعاله بما في ذلك خصم أي رسوم لكن دون حصر،
مبلغ ما يتم إحتسابه بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة أو أى ضريبة مبيعات
مماثلة أخرى معمول بها.

Account Title/Name

I/We hereby request you to issue a MC/DD/Mail Payment as per
details mentioned below to the debit of my/our above
mentioned account number including charges but not limited
to, an amount charged in respect of any applicable Value Added
Tax or any other similar sales tax (VAT).

مبلغ

الحوالة المصرفية تحت
الطلب/الشيك المصرفي المصدق

أو

 DD/MC Amountعملة
or
Debit Amount

مبلغ الخصم

DD/MC Currency

الحوالة المصرفية تحت

الطلب /الشيك المصرفي المصدق

Debit Currency

عملة الخصم
المبلغ بالحروف

Amount in Words

اسم المستفيد

Beneficiary Name
Details of Payment

بيانات السداد

توقيع العميل/العمالء

)Customer Signature(s

تعليمات تسليم الحوالة المصرفية تحت الطلب  /الشيك المصرفي المصدق
(تنطبق على التسليم للغير فقط)
إلى
المصدقإلى
المصرفيالمصدق
الشيكالمصرفي
الطلب//الشيك
تحتالطلب
المصرفيةتحت
الحوالةالمصرفية
تسليمالحوالة
يرجىتسليم
يرجى
المرفق
التوقيعالمرفق
بموجبالتوقيع
حاملهبموجب
حامله
تم استالم الحوالة
المصرفية تحت الطلب /
الشيك المصرفي
المصدق

DD/MC bearer delivery instruction
)(Applicable for 3rd party delivery only

Please deliver the DD/MC to the bearer, as per the signature appended

DD/MC
Received

توقيع حامله

توقيع العميل/العمالء

Bearer's Signature

)Customer Signature(s

يرجى قراءة الشروط واألحكام المرفقة في الخلف

Please read the terms and conditions overleaf
FOR BANK USE ONLY
Exchange Rate

Authorised by

04.18

Input by

Signature verified
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TERMS & CONDITIONS

الشروط واألحكام

1. It is understood that neither the Bank nor the
Bank’s Branches or Correspondents are responsible
for any delay, mistake or omission caused by the
postal authorities, and that in the case of a
Manager’s Cheque or Demand Draft, if it is lost or
stolen, the Bank is not liable for immediate
refund.

 من المفهوم أن البنك أو أي من فروعه أو مراسليه غير.1
مسؤولين عن أي تأخير أو خطأ في االتصال أو سهو
 أو أي عطل في أجهزة،تتسبب به السلطات البريدية
 وفي حالة فقدان أو سرقة،االتصال أو أي أجهزة إلكترونية
الشيك المصرفي المصدق أو الحوالة المصرفية فإن
.البنك غير مسؤول عن إسترداد األموال المحولة

2. Further, I/We shall at all times hold the Bank
indemnified in respect of all losses, damages,
or expenses (including legal costs) incurred by
the Bank as a result of claims or actions against
the Bank by the beneficiary(ies) of the Demand
Draft/Manager’s Cheque Mail Transfer for any
reason whatsoever.

نعوض البنك/نتعهد بأن أعوض/ عالوة على ذلك أتعهد.2
في جميع األوقات عن جميع الخسائر أو األضرار أو النفقات
(بما في ذلك المصاريف القانونية) التي يتحملها نتيجة
/مطالبات أو قضايا تقدم أو ترفع ضده من قبل المستفيد
 الشيك المصرفي/ المستفيدين من الحوالة المصرفية
.المصدق ألي سبب من األسباب
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